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F o r e: i n dr i ng. 

A (Somincrcn I8O5 qiorte J>g tu Uten anffq' u»< 

riff Vxcursion i Fyen, i8n6 ' " l Sfellond. ptj n« 

1807 en i Iylland. G,k Ott faalldes gradois 

ftem, faa k°m jeg 1803 fit Zconbhjem, t>g i8"9 

til Slokholm. - Dog — faa stvr kytte fon Ute 

uenuß at komm« rnig lildel faa 3»ff.i«i>$ 

Bund epnaae&e jeg, fein sagt, cit f*ttc min Fvd 

i antigootiff Jpenjigt; men hvor i»df?ra?nket va« 

ikke min Xii . *>g hvor faa Nlindeemitk« fva 

OiDliien tillodeOmsioendighederne mig at &cfrue! 

«3aare Lidet og Ubelyveligt vild« »et »>[?«:': 



Bliftc, hvad jeg künde fremlcegge for Publicum 

som Fruglen af Dcune Nejje, uaar jeg blot fceni» 

satte !)oa,d jeg feit» !)al>d« feef. Jeg meddeler 

öeäaarfag tillige hist og T>tc nt>gle af de Efteriet, 

ninger, som Langebeks Amanuensis og Medoan» 

Vier >paa dcn antiqvarifke Aane, den beiomte 

Alchivtegner (5. Äbildgaard, har indfoct i de» 

SagDog, hau holdt paa sin Nejfe i Aarhu« Stift 

i Aaiene »77a — 71, »g foni jeg har min Venu 

og Velyndei« Hr. Iilsiitscaad 31. Abildgaards 

Godhed at takke für. 

De« ? August i8°7. 

R. Nyerup. 



Modbor i Ka l lundborg «oder 
t i l at tage igjennem Fyen. 

£)ci syntes meget godeAuspicier, at allerede 

for jeg satte Fod paa jydfi Grund, ftembsd 

Vennehaand mig Oldfager fta Iylland. I 

Faverbo«Kro, »nidlvejs mellem Tudfe og Kal

lundborg, traf jeg den 4&e Iulii uformodent» 

lig en Ungdomsbekjendter, nuEmbedsmand i 

Skive, som rejste til Kjobenhavn. Han 

oderleverte mig fta Etatsraad de Lasso« i 

Skive et B'drag til Nationalmufeet, be« 



staaendi', i ei Par bitte sinaa Ben, som er 

SLifUpitt af den helligge Ketillus. De ere 

f^roarede i en liden Bylrste, der, ifolge den 

-Vvlysning Hr. Etatslaaden i den Skri» 

vllse, han h.lr be»ret n>ig mt>, giver derom, 

sandtes i Gronning Stufe i EalNng nedlagt i 

et lidet indhugget H»< udl huggec Sten, fon» 

2<lttret er var vutvt af,, og det hele Aller 

d.rovenovcr bcdirkket med el Fjelbret. 

Gladcn over denne gode Bcgyndelse fik 

snart et Otod, da jeg naael>e Kallundborg, 

men formedelst Modvind ikke tunde komme 

videre. Eaalldet oplagt man, naar man lig« 

ger og l.rnges ester Medber, kan v<rre til at 

finde Interesse i Kallundborgs ant-qvar.ske 

M«rkvcrrdigheder, log jeg dog nogle af dem i 

Ojesyn under Vejledning af Hr. ^jobmand 

V^rndrans fortkommende Godhed og Hofiig-



hed. Han visie mig det nu besaaede Gtykke 

Land, hvor det gamle Slot stod; Levninger 

af Murene af et gammelt Taarn; den for-

dums latinlke Skole, fom visinok er den eneste 

a'f de under Kong Christian 6te nedlagteSko» 

ler, der kan opvise en endnu levende Discipel, 

nemlig forrige Nocarius publicus Hr. Iusiits« 

raad Smith. I Kirken befaae jeg dens Bi< 

bliuthek, bestaaende i tre fire gamle forrevne 

og halo forraadnede Folianter, hvoriblandt, 

om jeg mindes rei, var Hemmingii Commem 

tair over Pauli Breue. Paa Kirkegaarden 

findes en Ligsten euer en, fom Infcriptiorien 

Inder, <rrlig Procurator. 

Ikke vilde jeg lcrnge lade mig drille af 

ZEolus; jeg tog Extrapost til Slagelfe, og 

derfta til Korsor, for at komme til Iyllanb 

fta en anden Kant. 



Vejen imellem Kallunborg og Slagelse 

udunrrker sig ved ikke faa hedenste Begravel. 

ser; meu Tiden tillod mig ikke at siaae af 

Vognen og betragte dem nejere. 

IKorfor var Vinden Heller ikke god, men 

de korforfte Ekibsfolk synes ikke at have den 

Respect for Modvind fom de kallundborgstel 

og vi krydsede oder paa 6 Timer. 

I Odense var min forste antiqvaristeFor» 

retning at beste Graabrodre- Kirkes forgelige 

Ruiner. Derfra forfojede jeg mig hen til 

Frue.Kirke for at tage hin beromte Altertavle 

i Ojefyn, der i sin 3io naar Zrue«Kirke ef< 

ter negle Aarhundreders Furlob, ligefoui NN 

Graabredres, stal nedörydes, upaacvivlelig 

vi, blive fort til Rigets Hovedstad, og da 

vorde en synderlig Prydelse for det pr«gtig< 

56 Aarhundredes Sal i Rationalmuseet. 



Ti l dette Museums ojebliklige 3ilv<rxt 

hsre to Samlinger afOldsager, den ene tilhs-

rende Hr. Cancellieraad Lindegaard paa Lpk, 

kesholm, den anden Hr. Landsdommer Baden 

i Odense, dem Ejerne, ved mit forste Besog, 

med megen Beredvillighed og med barme 

Onsser for det antiqoariste Studii Fremme 

firax ouergav mig. Jeg var ikke indrettet t i l 

«t fore dem »ed mig, og jeg ftrsparer derfor 

deres Opregnelfe t i l de ere ankomne her t i l 

Staden. 

Har Natur og Konsi, Indsigter'og 

Smag, Eftertanke,og heldige Omsi«ndig-

hcder nogensteds rakt sig broderlige H«n» 

der, faa er det ved Hr. Boghandler Iver, 

sens Anlag i Tolderlund Gkov ved Odense. 

I en tilkommende Topographie afOdenft og 

dens Omegn vil dets Beffnvelfe udgjore et 
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«f de meget interessante Capitler. Man tcrnke 

sig f. Ex. det Sammensiod af Omst«ndlghe< 

der, «f Hr. Iwsei i , en Descendent af den i 

det i6de Aarhundredr saa anfeelige Raad» 

Kombi Odenst O!ufBager,beböer detHuus 

paa'Norregade,' fem, ifolgeInscriptionen over 

Dorren, er bygt af Owf Bager; ejer det 

wesie af lolderlund Ekov, somhar tilhort 

Olüf Bager; er i Besiddelse af det originale 

Gavebrcv afssriderik den 2den, hvorvedTol« 

derlund Skov giucs Oluf Bager i Erstatning 

for de Gkibc, han i Syv - Aars > Krigen med 

Srerrig «den Betaling havde laant Kongen 

og Riget: og faaer nu endelig, ved Galget af 

Graabrodre ■■ Kirkes Monumenter, Etenen 

fom laae over Oluf Bagers Grav, tilligemeÄ 

det over Familien oprettede Epitaphium. 

For diffe Helligdomme, nemlig for Ligmonu» 
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mentet og for Gavebrevet, der er indfatttt 1 

Glas og Ramme, er paa den faa kalo:eMa, 

riel)oj i bemeldte Toloerlund warntet et,eget 

Kammer. 

Ved kykkeLholm er?indeffov Byes Mar-> 

ker i Ellested 3ogn mcrrkelige formedelst en 

hel Del hedenste Begraoelftr. Vel er formo« 

dcniliq nogle af dem blevne underfegte af 

Lykkesholms fordums Ejcr, den vidcbegjtlrlige 

Stiftamtmand Adeler i lNyborg, dog bliver 

ventelig endnu «oget at opdage, iscrr paa de« 

siore LEthsj, der er bekrandset med Stene', 

og har havt 5 Scenkisier, hvorafden midier, 

sie med sin siore Overliggersten synes at vlrre 

urort.' Ikke langt fta disse Begravelser moder 

man en endnu mcrrkeligereGjenstand, nemlig 

paa i<?vn Mark en aflang med 200 Stene 

omgivet Iordforhojning/ 215 Gkridt lang 
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vg 10 Skridt bred, dens Hojde overIordfia-

den ongefcrr 3 Alen, og af famme Hojdc ogsaa 

de omgivende Gtene. Hvad her ligger for» 

borgen i Iordens Indvolde vil ikke llrnge 

blive ubekjendt, da Hr. Cancellietaad Linde-

gaard af prifelig Nidk^rrhed for antiqoarist 

Kundstabs Uobredelfe har bestuttet at lade 

Hojen i ««sie Sommer methodice omgrave, 

vg deroed ansiille nojagtige undersogelser. 

Hr. Gehejmeraad Bülov paa Sanderum, 

Kaard besidder en udvalgt Sämling af Male-

rier, en sior Deel gamle danste og fremmede 

Mynter, Aftegninger af Rune«og Munke» 

bogstavs < Infcriptioner og andre Oldfager. 

Denne Hirdersmands bckjendte siore Hengi-

venhed for Videnstabelighed udsirlrkker sig og 

til Fcrdernelandets Historie og Antiqoiteter, 

fom derafkan vente at hoste derigesieFrngter. 
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Paa Vejen fta Sellebjerg til Ulriksholm faae 

jeg paa Rasirup Byes Mark i Marslev Sogn 

et Bessestud fta Vejen, paa vensire Haand 

«aar man rjefer fta Odenfe til Ulriksholm, 

en med en dodbelt Rad Stene omfat hedenst 

Begravelfesplads, fem vel er nogct forrpkket, 

men dog har vedligeholdt cn betydelig Del af 

Raderne i meget god Orden. 

For jeg forlod Fnen, log jeg en Beretniug 

med mig om en Begraoelse i Dr<rslette Sogn, 

fom i Henfeende til Indreining Etorrelse og 

Omsang stal have va?rct at sammenligne med 

Iettestuen ved Issgerspris. Den <rrv«rdige 

adle Hr. Provsi Iacobstn, fom gav mig denne 

Underretning, lagde til at han den gang da 

den blev destrueret ikke havde anden Sands for 

den, end at af de Stene, fom udgjorde Gm< 



den, kuttde opsirttes det stjenne siore Cten, 

dige, man saae om Hans Toste. 

O v e r f a r t t i l I y l l a n d og B e f o g 

i I e t l i n g e . 

I Abildgaards Dagbog lcrses folgende: 

" .771 den ist« Iu l i i gif jeg over fta 

"Korftr med Posijagten til Nyborg og derfea 

famme Dag til Odense. Dersra reiste jeg 

"om Aftenen og hele Natten til Str ib, hvor 

"jeg ankam om Morgenen, og lod mig med 

"F«rgen overscrtte ti l Fridencia den -den 

" I u l i i , Forbleo der til den 4de. Rr'ff« 

" igjennem Elbo og Ierlov Herreoer, og efter» 

"saae en Del Klrkcr og Monumenter. 

" Ved eller paa geer&ef£a.u&, i Tyr» 

"lild Herred, var ingen Oldsager, men E.ere» 
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"Hr. Landcommissarius Nelleman, en retffasi 

"ftn fornuftig og erfaren Landmand, visie 

"mig megen Hoflighed, og lodmig see adssil« 

"lige sine smukkc og'nyttige Indretninger, 

"baade paa Gaarden med Vandledning, < 

"Meierte» Indrelning , grundmmet Malt-

" Kelle, Bagerovne og Bryggerverks samt 

"paa Godset med en meact godt 'indrettel, 

"Vandmolle til Mel og Perlegryu at male. 

"Ogsaa manae levende Gjerder o. s. v. *T*. 

Jeg gik derimod over fta Middelfart til 

-Snoghm den 2» Iulii 1807. 

Midtvejs mellcm Snoghoj og Vejle siandt 

sede vi sirar efterat vlrre komne forbi det alt 

*) Alt Cligt inlerefferede i hvj Grad Abild. 
gnarö, der, fom bekjendt, var ligefaagoPC 
hjemme i ßandoecpnemien, fom. i oote£:<?< 
sag er. 
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sor pene Hus, fom har den stjonne Beliggen» 

hed ved en forbilobende Aa. Vi lode Vog» 

nen holde stille, da vi paa, vensire Side af 

Ve)en fik Oje paa et faare interessant Grao« 

sied. Det var en i en Lund beliggende og af 

Skov ganjke begroet Hoj, som indvendig be, 

stod af et med siore Stene omsat Oravkam« 

mer. Det var omtrent ved Solbjergstid vi 

kom der forbi, og det lod til, at man felo 

samm<Dag haobe varet if«rrd med at spr<rnge 

de uhyre Masser af Stene. Man havde alle« 

rede faaet Bugt med Ooerliggerstenen og den 

ene af Cidestenene. 

I e l l l n g e . 

Rt v«re i Vejle og ikke derfta at gjore en 

E.rcnrsion til det saa hojst m r̂kv r̂dige Iel< 



r 
17 

ling? vilde v<rre en Forbrydelse mod Alder, 
dommens som mod Fortioens Drabeligheds 
hoje Majestcrt. 

Jeg begab mig da ogsaa virkelig derhen 

og havde Abildgaards Journal med mig som 
min Cieerone. 

Jeg man fände, at vor O-endt har Ret, 

«aar han paastaaer, at en Antqvar som blot 

har sin V sdom afBoger, en Antrqvar fom 

ikke har rejst og felv heftet Mindesmairkerne 

fta Oldtiden, ikke er en halv Skilling virrd. 

Hoor ufuldsta?ndige og urigtlge vare ikke de 

Foresiillinger, jeg forud havde gjort mig om 

Iellinge, indtil jeg n» var faa lykkllig at 

komme til Aasiedet. 

Nu har jeg da af egen Bestnelse l<rrt at 

gjoreJorffjel ^ d.sse 3 Ting: D Iellmge, 

B 



Heje paa Marken, 2) de to siore Iellinge Hoje 

i Byen, og 3) de jellingsie Runesiene. 

Hvad No. 1 angaaer, da vi! jeg derom 

meddele den Underretning, som findes i min 

Rejseledsagers bemeldte Hr. AbildgaardS Pa, 

pirer. "Et Stykke Vej norden for Iellinge 

"Kirke sees paa jevn Mark, gr«ndsende til 

"Byens «ordre Tofte, 16 siorre og mindre 

Iordhoje temmelig nlrr Hinanden, af hvilke 

"for nogle 2lar siden 4 Stykker ere opgravne 

'og i den ene fundet en glasseret Urne, i en 

"anden fandt Prcrsten Hr. Wejle en Stenurne 

"fuld af br«ndte Ben og Aste» Längere for» 

"hen sial i en af bisse'Hoje va?re fundet en 

"glasseret Urne med Aste, hooriblandt stal 

"have varet'a Ringe, den ene fiettet som de 

"nu bru'geligi.'Pibehvtter, ßin aNden stet". 
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No. 2) Tvende meget siore Iördhoje ligge 

t<rt ved Kirken» K o n g e n s Hoj faldes 

den ene, fom tigger paa den fodlig« Gide af 

Kirken tat udenfor Kirkegaardsmuren. Den 

er efter Abildgaards Udmaaling i Omkreds 

nedenom 245 Alen og oMtrent 20 Alen ho;, 

og har ovenpaa en j«vn rund Plan 45 Skridt 

i Diameter. Den änden Hoj eller Bänke, 

fom kaldes D r o n n i N g e n s Hof, er af 

siorre Hejde end Kougens og har overst oven. 

paa et Vandsted eller et Kj«r. Abildgaatd 

giver derom folgende Notits; 

"Efter en gammel Mands, Anders Jen. 

"fens, Beretntng, blev dette Vand afgravet 

"af IeNinge Bym<rnd efteu kongelig Ordre 

"1704. I Dämmen eller Bronden stal, 

"indlil denne Udgravning stete, have v«ret 

"mangfoldige Karudftr. Der berrettedcs W> 

B 2 
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«lige, at da Vandel dengang var udlsbel, 

"blev proberet i et Hul paa Hojen med e« 

"Stage af 13 AlnesLirngde, om der med 

«samme künde naaes Bund, men der var 

"Wgen at finde. Wen da jeg nu d. 12 Iulii 

''177» undersegte Hojen, befandtes Brendel» 

"<ll«r Dämmen ved Forsog med en lang Lirgts-

"lkkun at wn * | Alen dyb, muddret i Bun» 

''den, »g ikke sisdte Etagen an paa nogen 

"Otenbuud. -Ved Eiderne af Dämmen, 

"fom er tvert over sin runde Flade omtrent 

»'5 Alen bredt, groer Siv og hejt Vandgras. 

''Vandet har Nu intet Udlob. men er et 

"3tagnum eller liglsom en Brond, hvorudi 

"Vandet siaaer omirent 6 Alen lavere end 

"Hojeus oversie Vold, men dogen ic> a 12 

"Alen hojere end den rundt omkring Hojen 

"betisgende Bn, Mark og Egn, faa langt 
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man med Vjne kan see, da her allevegne 

''omkring liager en vidlloftig Gleite og jevn 

"Mark. Dog lizger al denne ievne Egn 

"temmelig hojt, og har paa sydlige og ostlige 

"Side meget lauere Land, Dale og Soer 

"eller Aaor. Og er det mrrkv«rdigt at end« 

"stjont Vandet staaer saa hojt i denne Hoj, 

"der dog i Iellinge By ofte er vansteligt^ 

"allerhelsi om Sommere«, at faae Vand, da 

"dog deres Bronde graves gemenlig fta 8 

"til 10 Alen dybe". 

Nu da jeg i Iulii Maaned ,827 befaae 

dette Kj«r paa Dronningens Hoj, var det 

nisten ganste tilgroet med Grais og Siv, og 

vil Hojens Overfiade formodentlig om faa 

Aar fnart vlrre ganste tor. 

No. 3) eller Runestenene er den siore 

Gjenstand i vort antigvariste Studium, som 
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yu paa tredie Hundred^Aat har sysselsat vore 

Grandstere, og endnu er Sagen langt fta ikke 

bragt i det Rene. Et siort Skridt blev gjort, 

da A b̂ildgaard 1771 ftlflrrdigede en Tegning 

deraf, som endnu er i Behold paa det konge» 

lige Bibliothek, og som vist nok i Nojagtighed 

vvergaaer gamle Fader Worms. Men jeg 

maa dog erindre, at jeg ved Henne lejlighed 

gjorte den Opdagelfe, at ogsaa en Abildgaard 

Med al ßnFlid og.Qmhyggelighed lan overile 

sig. D«t ene Sted, hvor han aabenbar har 

wst fejl, er ved det omtvistede, Ord F e s so r. 

Upaatvilellg har Hr. Arendt Ret, «aar han, 

fom Hr. Seeretair Werlauf i min, Udsigt over 

F<ederuelandets Oldsager Pag., 134 beretter, 

satter en Punkt imellem e s og so r. Jeg 

forfarede meget noje om den Sag, og ffylder 

Hr. Arendt og Sandheden at bevidne, at jeg 
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ikke kan ffjonne rettere end at Abildgaarv ha? 

uret. Dog — det künde faa gaae hen, uag» 

tet det ved saa omtvisiel et U t̂ryk er stemt 

„ok; men ubegribeligere er det jeg laser i 

Hans Journal., "Det 3die Ord i 3die Linie 

"bestaaer rtßene af 4 Runer og ikke af5 Ru« 

"ner faaledes fom Andre har aftegnet det, 

"saa der staaer Mudr og ikke Mudur" . 

Just det Modsatte er Sandhed; der siaaer, 

og det aldeles klart og tydelig, M u d u r med 

5 Runer. 

Disse to jellingste Runemonumenter af 

Kampesien staae paa Kirkegaarden paa den 

fydlige Side af Kirken. Den siorste af dem, 

fom er af den Masse at det vilde falde meget 

befvarligt at faae den transporteret, har 

Z fiadeSider, og lignerjpaa enSlagsMaade 

en nekantet Pyramide, dog er Siderne ikke 
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lige brede, og Kanterne og Toppen er aldeles 
irregulair. Den minore er en assang.hoj 
Sten, hois tvende bredeste Sider err ligefom 
«ogerjlrvnede og derpaa Runerne anbragte. 

Uagtet jeg havde min So« med mig fom 
har l<rn noget at tegne, tillod den knappe 
Tid mig dog ikke at faae Mere af Inftriptio« 
«erne aftegnet end de tvende nysanforte va
kante» lectiones. Stenenc ere desuden faa 
legroede med Mos og Runernes Furer faa 
udfyldte og tilstoppede med Stov, at der. for 
at faae dem tilgauns cxamineret, udknrvedes 
"eget lang Tid og sior Varfomhed. Det 
«matte jeg altfaa begive. 

Ligefaalidet havde jeg lejlighed eller Penge 

til, her i Iellinge at ansiille en afAbildgaard 

anbefaletUnderfogelft, der dog muligen künde 

have staffet et rigt antiqoarist Udbytte. Sa . 
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gen beroer desuden paa Treditiondr, og dem 

har jeg aldrig havt synderlig Tiltro til. Abild« 

gaard steiver neinlig faaledes i si« Journal 

under Ariiklen Iellinge. "Paa estlige Gide 

"af Dronningens Hoj i Lars Sognefogeds 

"Tofte, hvor der ligge nogle siore Kampesiene 

'i «n Rad fta Syden til Nord, stal der txu 
"ved paa den estlige Side af disse Stene, 

"efter Tradition, ligge en meget stör fladKaiw 

,'pesie« under Iorden, paa hoilken stal v^re 

"megen Skr i f t . Det var altfaa v«rd at 

"lade der grave, for at blive underrettet, om 

"der i Iorden stulde ligge noget faadant Ru« 

"nemonument". 

Det vil vi lade vcrre Antiqvitet^commis. 

sionens Gag, trosiede jeg mig selb og min 

RejsefMemed, da var vi kjorte derframed vor 

Hu fuld af Gwde ober at have nydt det hejsi 

interessante Gyn af disse det gamle Danne« 
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marks «ldste Mindesmcrrker, fom det bilde 

vcrre ubodelig Tkade, om der ikke droges ved« 

borlig Omhu for» faa l<rnge det var muligt, 

«t bestj«rme mod Regn og Slud Hagel og 

Storm;, thi det gaaer fom Digteren synger: 
Qvid tempus ' edax , ervid non longissimp. secli 
Absumit caries? sua sunt qvoqve funera saxo, 
E t rigidae cautes cumulant sibi cladc ruiuas. 
Ferpetui aurarum cursus, pluviseqve procel-

lseqve. 
E t gravis illuvies — 
Cautibus eradunt »rtesqve notasqve, profundis 
Sint l ice t inscr ipt» perductaqve grammata 

sulcis. 

Ceu nunqvam pe r i t u r a* ) . 

Barritstoy Gaard kom jeg ikke 
til.. 

Jeg havde kun Permission paa en M âa» 
«ed at v<ere byrte fta, mine Forretninger i 

*) Er, Mich.'L.ati Rtrum Danicurum l ib . 1. 
pag. 9 & 10. 
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Kjobenhavn i aUfaa — afsied fta Vejle til 

Horsens. Det var desiovirrre ikke at tamke 

paa at see det Onste gaae i Opfyldelse som 

«oer et halvt Aar havde v<rret min kjcrresie 

Tanke,, og so>n besiod i at aftegge Besog pa» 

Barritstov. Jeg var dertil bleven anbefalet 

af det historisiantiqvariste Studiums Ynder 

og Forftemmer Hojvelbaarne Hr. Kammer, 

herre N. Rosenkrantz, og jeg havde Grunt>, 

til at vente en saa, urban og propter commu-

nia itudia saa interessant en Modtagelse, at 

Barritstov vilde blevet mig lige saa kj«rt et 

Sted som, Lykkesholm i Fyen^ 

Men denneLykke var mig da ikke bestem 

03 med det samme gik jeg da ogsaa glip af e« 

anden Fornojelft, jeg paa denne Erenrsion 

til Barritstov 'havde gjort Regning paa, 

Det var at besiue de raarupffc Kjamsiebegra, 
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«elstr, som jeg i min 2lbildgard fandt fol» 

gende lysiopvllkkende Bestrioelse over. 

"Paa Vejen fta Raarup Prccstegaard (i 

" Bjergcherred, Ctjernholms Amt) vesilig 

"hen til Aasirup, som er en Fjerdingsvejs 

"Lclngde, er forsi, omtrent midtvejs, ganste 

't<rt ved Vejen, paa vensire Haand, en me« 

"gel anseelig afiang sior Iorddys, neben om« 

"kringsat med Stene, og ncrsien ligesaa hoj 

" som en af de störe Hoje ved Iellinge. Dens 

"kcrngde strakker sig fta Osier til Vester. 

"Leengere hen i Marken paa famme Kant 

"nordhen, fees tvende runde Iorddysse txt 
''ved Hinanden. Lidet n<ermere hen mod 

"Aasirup, paa hojre Gide af Vejen, faaes 

"nogle siore Stene i Iorden ordentlig i en 

"aflang Firkant omtrent 43 Favne lang osier 

"og vester. Man forcgiver, at her fordum 
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" stulde have beeret bygget en Kirke, men dette 

"Forretaget.de forhindret, og Kirken da bygt, 

"hvor den nu siaae,-. — Endelig kom jeg til 

«Aasisup Ny, i RaarupSogn. Her ved den 

"vestlige Ende af Byen, t«t udenfor tedet, 

" til «ordre Gide, er en meget sior og temme« 

"lig afiang rund Iorddys, sir«k?ende sig osier 

"og vester, omtrent 6c> Ekridt lang og nogl« 

"og 20 Gkridt bred, som runden nedenom-

"kring har^ v<rret belagt med Stene, som 

"endnu der sees; men Hojen er paa den syd«, 

" lige og vestlige Side udgravet for omtrent 

« 9 a ic. Aar fiden, ved hvilken Lejlighel» 

"fandtes midt inde «Hojen et faa kaldet 

"Stenkammer, fom endnu er der at fee. 

-' Samme underjordiste.Kjelder er inwendig 

"omtrent 5 a 6 Alen vid i Diameter,. i en 

"Rundina,, rundt om befat me) fatt stade og 
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"hoje Stene, saaledes at en hoj voxen Karl 

"af 2 Al. 3 Qvart L<rngde künde magelig 

"siaae retop derinde. Ovenpaa disse Stene 

"ligger 2 siore »ykke og fiadagtige Stene, fom 

" tjene ligeftm til et Tag eller Lost. Indven« 

"big var Gründen og sienlagt, og paa osilige 

" Gide er ligefom en Longang af siore flade 

"Kampesiene opsatt« vedSiderne og ovenover 

"ligger til Loft andre flade Stene. Samme 

"Gang er omtrent 5 Qvarter bred 2 Alen 

"hoj. Deune Longang siges at stulle gaae 

"under Iorden igjennem Aasirup By til en 

"anden Hoj, som ligger ved Byens osilige 

"Ende. Gr. Plesner har vcrret derinde i 

"denne longang, dog ikke l«ngere eud om« 

" trent 5 Alen derinde. Ved Opgravningen 

"afdenne Hoj t<rt uden for Sienkamret paa 

"sydlig Gide fandt Terkel Lanritsen af 
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" Aasirup med fiere i Byen en Klinge afPrints« 

"metal og en Guldbojle til en Kaarde af fint 

''Guld, fom vejede omtrent i£ LOD og blev 

"folgt til en Jode for i4,Rdlr. Desnden 

" fandtes der og en Guldring, faa stör, at 

"omtrent 3 Fingre künde gaae igjennem den 

''Den Mar fnoet fammen af 2 runde Guld« 

"st«nger". 

"Ved osilige Ende udenfor Byen hat 

" der og vcrret en faadan Hoj, fom for 60 Aar 

" siden er bleven opgraven, og paa den vestlige 

"Ende erIorden bortfort. Her fets og midt 

" udi et Stenkammer af siore Stene, dog ikke 

"indvendig faa rummelig fom i hin Hoj, ikke 

"heller faa dyb, og har ingen Longang, men 

" allen« paa vestlige Eide en Aabning som en 

"Dor eller INdgang. Her inde i dette Sten« 

"kammer har Bonden Terkel Lauritsen fum 
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"det KjHdeben af et Menneste med andre 
"Mennesteben, dog ikke siorre end sa?dvan, 
"ligt". 

Ora Horsens lagde jeg Vejen til Aarhus 
over Gkanderborg, hoor jeg vel nod Synet 
af dens fortryllende Beliggenhed, men kom 
der sildig og blev der kun Ratten over. Det 
blev mig derfor ikke muligt at aflcrgge Befog 
hos den sirar derved boende Landvlrfens'Com« 
Missair Hr. Kammerraad Leegaard, der efter 

Hr. Professor Worms Beretning besidder ikke 

allcne nogle gode Oldsiykker, men ogfaa Hoje 

paa sine Marker, hvori der findes mere. 

Dphold i Aarhus. 

Ved min Ankomsi til Aarhus, var min 

wsie Visite hos Hr. Bistop Birch, om hvis 
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antiqvariste Museum jeg af Adstilliges Beret«-
ninger havde fattet meget hoje Begrebj og 
fandt er det, han ejer de udsegteste Crem-
plarer af Stridsoxer og Offerknive, et usige. 
lig dejligt Meta!sv«rd, et Armbaand, Seen* 
og Melal-Mejseler, Tippen (umbella} af et 
Skjold, og andre Oldsager. , Disse stjonne 
Ting har han ««fern alle faaet samltt i de 
Aar han var Domprcrst i Roeskilde, i hvis 
Omegn det Meste var funden. 

Mit »«sie antiqvariste Anliggende i Aar« 

huus, var at fee den beromte Domkirke. 

Det er et i hoj Grad imponerede Syn, og 

undtager man Kirken i Soro og Domkirken 

i Roeskilde, gives vel neppe dens Wage i 

Danmark. Det passer paa den hvad D'gte« 

r^n fynger «m Domkirken i Roeskilde: 

C 
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Tauft viine aotbist ftarfe Hülle« 
Om Oldtiös dybc H»jtidsaand og Magt-

Men, desiovcrrre, jeg maatte med ilcnde 

Sje bestue den siore Mcrnde af hervcerende 

MindeSmlrrker, og Tiden tillod ikke at «irre 

faa llynge paa de mere eller mindre udsiidte 

Munkebogsiaver, at jeg nu künde ba*re istand 

til at levere betydelige Bidrag til Capltlet om 

Aarhus i Pontoppidans Marmorn Danica. 

Paa Altertavlen ovenover de siore for» 

gyldte udhngne Helgensbilleder siaaer paa 

«n bred Liste denne udstaarue og forgyldte 

Skrift med Munkebogsiaver: Anno Domini 

MCCCCLXXIX reverendus in Christo pater 

et dominus dominus Johannes episcopus Aar-

husiensis istam tabulam dedit ad laudem Dei 

at ad honorem sancti Clementis, 
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Altertavlen er ziret med smukt forgyldt 
Billedhuggerarbejd, som midt udi forestiller 
S t . Anna med Barnet paa Armen. Reden-
under siaaer: St. Anna ora pro nobis. Pssg 

den hefte Side i en anden Afoeling staaer et 
3 krönet Pavebillede med et Anker paa vensire 
Eide og neden under: Clemens Para ora 

pro nobis. Paa Vensire Side af St . Anna 
siaaer Gt.IohannisBillede, og nedeu under: 
St. Johannes Baptista ora pro nobis. 

Alleroversi i Toppen af denne meget an-
feelige Altertavle, er endnu et lidet Alter med 
to Flojdorre. Midt i famme Alter ftes Gud 
i en^gammel Mands Skikkelfe at satte en 
Krone paa Hovedet af Maria siddende paa en 
Stol. 

I Choret i de afBistop Niels Claufen 

indrettede Skabe til deri at forvare Choms 

C 2 
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Ornamenter ogAlterkl«der, som omtales i min 

Udsigt over Oldsager Pag-3i9,saae jeg 

endnu de to gamle biffoppelige Chorkapper, 

som Abildgaard bestriver saaledes: Den 

"«ldste er »«bei og virket med Guld og Solv 

"i palliegul Silkebund. Paa et Glag foran 

" og längs ned er broderet adstillige Figurer 

" og Billeder. Paa et Stykke ligefom en bred ' 

"Rem, hvormed Kappen foran har kunnec 
"hllftes Gammen paa Brysiet, er broderet et 
" Vaaben, et hvidt Dyrehoved af en Björn, 
,'eller et Svin, eller Hund i blaat Feldt. 
"Bag i Nakken paa denne Kappe var en 
'Hiette, hvorpaa var broderet Christi 
"Hoved". 

"Den anden bistoppelige Chorkaabe var 

vcrvet og virket overalt med Gule og Solv. 

"Paa famme var foran broderet Bistop Niels 
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"Clausens f«drene og nwdrene Vaaben. 

"Vag i Nakken paa Hatten var broderet en 

"vandrende Wand med en kroget Stao i 

"Haanden, der med et Barn paa Roggen 

"satter over et Vandsied" (bvorved, som 

Äekjendt, betegnes den hellige Chrisiophorus). 

Som et Exempel paa, hvor let man ved 

antiqvariste Opdagelftsrejftr er udfat for 

Hindringer og Sinkelse, kan tjene, at Abild-

gaard i sin Dagbog ved Besirivelsen af denne 

Kirkes Geev«rdigheder, anm«rk«r om det 

splendide Constantinborgste BegravelseSeapel, 

at det var meget vansteligt inden han fik 

Chordegnen til at oplukke det, og at denne 

ikke torde lade ham flotte nogen af Kisterne 

for at afstrive de nedenva-rendeInftriptioner, 

f. Ex. over Vistop Voethius, for han dertil 

fik Ordre fta Etatsraad Carisius paa Eon-
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fiautinsborg. Denne Tittadelses Indhentelse 
og Kisiernes Omflytning vilde have medtaget 
«n 8 Dage; men faa megen Tid havde Abild. 
Zaard ikke. Jeg havde ikke engang 8 Timer. 

Saa hastig maatte jeg forlade saa l«rerigt 
<l Opholdsied. Mit Eelstab, besiaaende af 
Win Svoger Conreetor Tauber og Hans Fa-
milie, ftrlod mig paa Kirkegaarden og gik 
hjem iforveien, og jeg blev ene tilhage. 

Jeg vilde i min Eenfomhed i uforsiyrret 
Ro og med hele Sjcelens Sands dv«le ved et 
Oldminde, fom faa lidet og uanseeligt det end 
maatte w e , langt wngere vilde kunne f«ng« 
sie min Agtpaagivenhed, end hin« Pr«laters 
vg Adelsm<rnds Ligstene inde i Kirken. 

Nagtet jeg var ftemmed i Byen, og ikke 

f°r havde v«ret der paa Kirkegaarden, beho-

«ede jeg dog ingen Vejledning til at finde 
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delte hsihellige Mindesmcerke. Af min 

Abildgaard vidsie jeg Stedet prwcife. Det 

var paa Kirkegaarden ved Kirlens estlige 

Ende. Jeg kom derhen, og faae — Intet, 

fogde paa längs og paa tverts, men fandt — 

Intet. Denne faaledes stuffede Forventning 

var mig en hojsi ubehagelig Fslelse. Det jeg 

sogde var nemlig hin aarhusisse Rector Morien 

Borups Ligfien, der ved det i§de Aarhuu« 

dredes Slutning og det »6des Begyndelse 

var vor! F„drene!ands niest beremte Gkolel», 

rer, bländt hvis Elever man tceller en Can« 

celler Johan Friis og 3 af Danmarks forste 

«vangelisie Bifper. Meu denne Reliqvie, 

der, faa forstidt og odelagt den end var, dog 

tjente til at opftiste Mindet af en fordums 

Hlkdersmand, den var nu borte, og er for« 

modendlg forkommen i Rector Krarups Tid. 
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Aar 1772 fanbt Abildgaard den der endnu; 

men da var og Iusiitsraad Worm Rector, 

der vel neppe havde laalt, at Rogen forgreb 

sig paa siig en antiqvarist Helligdom. Ablld. 

gaard fan^t, at Gtenen var af Marmor, 

meget bestadiget og afstodt. Den var 2 Fod 

og 5 Tomer,» Diameter, foruden Inftrip. 

lionsranden, ftm var 5 Tomer bred. Af 

Infcriptione« var saa godt som Intet til« 

overs, «den at der paa den ene Side ,'ynteS 

at siaae "artium". Midt pva Gtenen stod 

3 korsvis anbragte Figurer, hvoraf de w 

upaatvivlelig betyde Spade og Greb, fom 

Symbol paa Hans Bonde Herkomst. Den 

3die vilde jeg faa gjerne ftlv have feet, for 

ved eget Efterfyn at faae Overbevisning om, 

at derved ikke, fom man ellers har troet, be. 

/ ' 
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tegnedes en Ferle eller et Ris, men fnarere 

en Skovl eller noget siigt Bonderedstab. 

Rejfcn ud t i l Levenholin.' 

Endnu siod en interessant Del nf min 

jydste Rejft tilbage. Det var eu Excursion 

ttd til kobenholm, for at gjore min Opvarr» 

ning hos Amtmaud Hr. Kammerh êrre F^nsf 

og perfonlig afî rgge Tafsigelse for den rede» 

bonne Understottelfe, «den hvilken denn? be« 

kostelige Sommertour til Iylland ikke var 

blevcn mig mulig. Foruden dette PligtS« 

og Hengivenheds-Ojemed var der ogfaa eii 

antiqoarist Gjenstand paa kovenholm nemlig 

- en beromt Runesien, fom jeg onstede at tage 

i Betragtning. 

Paa Vejen derud kom jeg ftrbi Rosen« 

Holm, det i.hine Christian 4des Dage faa 
/■ 

\ ' i, > 



42 

navnkundige Rosenholm, der var anseet som 
en Skole for unge Adelsm«nd. Gaardens 
ncrrvlrrende Ejer, G- T. Hr. Kammerherre 
og Ridder af Dannebrog, Baron Iver Ro« 
fenkrants til Willesirup, siifter vel ingen 
Ridderacademie eller anliegger der Bibliothek 
faalebes fom Hans Stamfader den lardeHol» 
ger Rosenkrants; men faa kives han da -ikke 
heller med Theologerne — tvertimod , han 
omgaaes meget ftedelig med Bistop Birch — 
ej Heller onsier han Bistop Balle beb for at 
fuccedere ham, faaledes fom man fortailler 
om Holger Rosenkrants, at han nok gad o<rre 
bleven Bistop i Sielland, da Brochman blev 
det. 

Jeg maa fände det almene Ord, at man 

paa Lovenholm er faare vel; men det Hörer 

ikke til min antiqvariste Fard, og dvlrlcde 
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jeg for lange ved Erkjendtligheds'Uttringer 

over den gjrftrVt Modtagelse, jeg nod, bilde 

maaste en eller anden til Oldgrandstnings« 

Studiumet hengivet Laser tilraabe'mig: aon 
his pm locus. Jeg tager derfor fat paa 

Runesienen. 

Den siaaer aftegnet og bestreven i W o r m s 

MonumenterPag. 28;, og omtales side» 

i GtepHanii Brev til Worm i Epist. Pf-ornii 
Pag. 240 0g 42, i PoNtoppidans Mar
mora DanicaII. 130, samt Dans teAt la s 

IV. 289. Den lkaldes det Giesingholmste 

Monument, da Gaarden Lovenholm i forrige 

Tider hed Gjessingholm. 

I Worms Tid siod Gtenen ved Indgan« 

gen tilCapellet paa Gjessingholm, ogFolkene 

i Omegnen berettede, at den tilforn havde 

siaaet paa Gjessng Byes Kirkegaard. Worm 
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fandt det Gagn ganste »rovardigt, som det 

ogsaa er, da derpaa afbildes en Bistop eller 

Abbed med sin Stao i Haanden, og der neden 

under et agiuls Dei. Det er folgelig et Mo-

nnment, som passer bcdre pva en Kirkegaard, 

end at pryde et hedenst eller halvhedenst Be« 

gravelftösted paa vilden Mark. 

Hvad Inscriptionen angaaer, da er den 

ikke just af de lette, og Stephanius forestog 

allerede.Worm,«»». «le,i2N8 lectio ved nogle 

Runer. Derfor, da Capitain Abrahamson 

horte, at jeg paa min jydste antiqvar<ste 

Rejse ogsa ventede at v«re saa heldig at tage 

Gjesingholmsienen i Ojcsyn!, da, ligesom 

Michaelis gav Niebuhr Sporgsmaale med, 

som denne stulde besvare i Arabien, saaledes 

forelagde Abrahams»« mig adstillige Posier, 

som jeg isar siulde have jsor Oje, «aar jeg 
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vilde tanke til at tilvljebringe en fejlftl Copie 

af Indstriften. 

Den Opgave var for en Abeeedarius i 

Runesiudiumet, fom jeg er, ikke fri for alle 

Vansteligheder,, men jeg flippe* fortreffelig 

dcrfra; jeg staffer Abrahamfon Slenen hjem 

i sin Stne paa Cadetacademiet, og siger t i l 

ham: las ftlv! 

Det gik nemlig saaledes t i l . Hr. Kam« 

merherre Fonss, som vidsie, at der i Kloben-

havn oprettedes et Museum for nationale 

Oldsager, tilbod sig at ofte denne anliyvariste 

Skat paa Fadernelandets Altar. Der sttriöe 

ufortovet blive sorget for Indpakningen og 

Forsendelsen med den allerforste Skibslejlig« 

hed, faa den künde v«re i Kjobenhavn for jeg 

komhjem 

, , • , „ W 

H 

1 
1 
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Mit» Glade over dette Tilbud suarede til 
Gavens VtztiZH_ei>^g en Sejerherre tan ikke 
ftyde siz mere ved en Erobnng, end jeg cver 
denn« Acqvisilion for Mufeet. 

Ved at taste Ojnene paa Inseriptionen, 
faae jeg strax det med Munkebogsiaver ved 
Hovedkanten indgravede Ord Hör der u s , 
som Mildgaard ogsaa havde fundet. Det 
var den, der fordum havde afcopieret Stene« 
for Worm, ikke bteven rigtig vaer, og derfor 

dar Indstriften blcven belemret med den 
R u s s e r , som vi nu altsaa maa gioeLobepaö 
til Rusland. 

Tilbagerejfen t i l Aarhus. 

Jeg ssulde igjen til Aarhus. Den Vej, 
som jeg var taget ad paa Udrejsen til 
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Levenholm, var vel den kortesie igjen HU 
tage; men at vare Nimtofte og Nodager, 
Feldballe, Skjsdstrup og Egaae saa nar som 
jeg vel aldrig kommer dem mere i min Livstid, 
og ikke idetmindste fte nogle af de baldige 
hedenste Grabminder, jeg havde last om i 
min Abildgaard, holdt jeg for Majesiatsfor« 
brydelse imod Hedenolds Genius. Jeg 
bälgte derfor heller den längere Omvej. Fra 
Lovenholm blev jeg befordret til narmeste 
antiqvariste Station, hvor Hr. Kammerherre 
Föns staffede mig <n Veileder, der paa den 
gjennesie Maade künde vife mig hvad jeg 
fogde. 

Ved Nimtofte var to Stendysser, hvorom 
Abildgaard udlader sig saaledes: " Den ene 

"af dem, beliggende paa Nimtoft Mark et 

'St»)kke Vej fhdost fta Nimtofte« var 15 



48 

'"Slridt bred og 30 lang, omsat med us«rd-

«vanlig siore Kampesiene, hvoraf dog | i2 

" Stykker vare de storsie, deriblandt en 5 Alen 

" l ang , 3 Alen bred, omtrent 2 Alen tyk. 

"Dyssen sir«lkede sig fta Osier til Vester i 

"Lamgden. Midt i denneIndhegning var et 

"hedenst Offersied, som dog var aloeles for« 

"rykket, og den oversie flade Offersten bort« 

"taget, hvilken dog synes at vare bleoen lig» 

"«ende henved Enden af Dyffen. Den an-

"den D y s , vesien for Nimtoft, var ligefaa 

"lang og bred, hvor der var 2 Stenaltere 

" tilsammen indhegnede og omsatte med tem« 

"melig siore Stene, dog ikke saa siore, som 

"deforrige". Her var det, hvor Etedets 

Prast, ifolge danfke A t l a s IVTome29i, 

sandten Urne, hvori, foruden Ben, Kul, og 

Aste, var en Kobbersax et Spand lang og 
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2 Kobberringe, og lidet derfta nogle Ctykker 
Regelst, som lignede brunt Rab, men havde 
yndigere Lugt. 

I Nodager var det jeg sogde, ikke Stenen 

i Kirketaarnsmuren, som Pontoppidan taler 
vm l Marmora Tom. H. Pag. 132, at dens 

Figurer foresiille de to Herremand, Hr. Ni» 

laus af Tosirupgaard og f}\\ Jens af Maa-

rup, fom Kj<mpeviftn hos Syv (Udgaven 

afi764 S . 685) handler om, at de kom i 

Trette sammen paa Jagten og faldt begge to 

i Tvekamp. Disse Figuret har i senere Tid 

faaet en ganste anden Udtydning. Man fin« 

der desangaaendei danste A t l a s Tom. IV 

Pag. 3^4 folgende anmarket: «Hvad gam« 

"mel Snak og Indblldning kan gjore, det 

"har Bistop Hygom opdaget̂  fom engang 

"betragtede denne Sten, og fandt, «z det 
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var en ganste anden Historie, nemlig Christi 

' Korsfasielse, sagledes fom den paa gamle 

"Altertavlcr fta Pavedommets Tider afbil« 

'■' des, saa her er Intet af det som Rygtet og 

"Visen om formclder". 

Det min Hu isar siod til, var at see paa 

vilden Mark; og det suarede til den abild« 

gaardste Bestrivelse. Det var ober en halo 

Snees Stendysser eller Ossersieder ad Vejen 

mellem Nsvager og Feldballe, nlrsien alle med 

en rund Indhegning af mindre Sten. De 

ere meget nar ved Hinanden. Distantfen 

imellem nogle kan vare en 50 imellem andre 

12° eller 150 Skridt. Iblandt dem er paa 

hojre Side af Vejen, fta Nodager af, en lang 

Grab omfat med maadelige Stene; paa den 

ostlige Ende afGraven en paa temmelig störe 

Stene oprejst Offersien; og midt paa Graven 
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ligger en minore fiad Offersien, hvilende paa 

andre lave temmelig smaa Stene. 

Maatte jeg ved min Ilen gaae glip af 

Adstilligt som jeg hos Abildgaard havde sat 

et Notabene ved, saa blev dog det Afsavn 

erstattet ved Synet af andre Mcrrkvlrrdighe-

der. Eaaledes fit jeg, f. Ex. i ThorsagerEogn 

i Isterlisbergherred paa Rostved ByesAark, 

t<rt udenfor Byen, paa hojre Gide af Lande» 

vejen fra Arenaae til Aarhus, Kjempcn Sver. 

tingsGravsted at fte, som .omtales i banste 

A t l a s IV Tome S . 313. Er det ikke Hel-

ten Eoerting, som der ligger begraven, saa 

erdet en anden; — en Kjemper og hoj an» 

selig Mand maa det habe varet; thi neppe 

fik simple Folk saa pragtigt.et Mausolaum. 

Det er 4 Stene af uhyre Gcorrelse, og en 

dertil svarende Overligger, hvomf et SlyW 

D = 
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l'gger ved Siden. Der er en Aabning man 

fan krybe igjennem iud „nder Overliggerste« 

«en, og derinde er saa hoj: til Löstet, at en 

Karl «ästen kan siaae lige oprejff op. 

Efterat jeg om Sondagen den 26 Iuln 

«avde spist til Middag hos Hr. Capitai» 

Gecher paa Vosnasgaard, tilhvem jeg af 

Hr.Kmnmerherre Fons var anbefalet, maatte 

jeg tanke xü, famme Ästen at«üae Aarhus. 

Der blev da ikke wegen Tid til at opfoge 

fitzre Kja-nVB^n Icg var dog faa heldig endnu 

at fte stere,KjWipe<Spor ell^rMndesicnene 

ov-cr Saadanne, der vel mulig kan have nfr 

fort ligesaa"d»'abelige B<drifter fom Stark« 

Odde,rMer,H»l»er,Da,iste; men det er steet 

i saa umintzolig. Tider, at Mindestenene nu 

have tabtal besixmt °g.i>»d.viduel Betydning, 

og «'si«dw&*..« hadre Mclc stt Olds ud,-
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markede Mand, blot bare Vidue igjennem 

Aartusinder om Artens fordums Styrke og 

Beh.rndighed, forbunden med Lyst lil at ud< 

marke sig ved det Vidunderlige og Colos« 

stlste, Dette vare mine Beti'agtninger ved 

Stendyssen paa Skjering Mark, paa vensire 

Side af Landevejen fta Grenaae til Aarhus. 

Overliggerstenen, fom er Valdig stör, er no« 

gkt nedstrede». 

Forresien gjor ,nan naturligbis kun faa 

Opdagelfer, aldenstund man er nodt til at 

folge Landevejen. Det var Abildgaard faa 

lykkelig, ikke at vare bunden til, og desto 

rigere var ogfaa Hans Hosi af interessante 

Notitfer, ihvorvel man endog ved blot at 

folge Vejen, endnu fomme Steder kan siede 

paa Seeoardigheder nok. Saaledes f. Ex. 

da Abildgaard var i denne Egn, heder det i 
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Hans Dagbog: 'Paa Vejen'fta Hjordshoj 

" til Egaae, fees paa en meget kort Gtrak» 

"ning, ved begge Sider af Vejen, mange 

-narved Hinanden beliggende Offersteder med 

'■'■rund«IndhegningerafGten 10 a i2Skridt 

'i Diameier, og Offerstedet midt udi. Lige» 

"ledes mange Iordhoje med Stene rundt 

"omkring ved Gründen, og paa nogle var 

"tillige Offersiene ovenpaa Hojene". 



T i l l ce g 

indcholdende 

nocUe odcnseffe Monumenter. 
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F o r e r i n d r i n g. 

y 
9 W t f n b « Tillceg tan ansees som Vilag til 

de ufuldkomne Efterretninger jeg ftavel i denne 

s°m i min forste antiqvariste Rejse har meddelt 

om Odense. En Bp, der er saa rig pa« Levni«' 

W fta celdre Tider, kan l«nge M^tU Old-

grandsteren, og hvo der, som Forfatteren, i.be» 

har tilbragt nogle af den glade Ungdoms bedste 
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Düg5, hos ham ep'ocekker hver fortforam«***-

Gjenstand behagelige Reminiscentser^). ' 

Forresten höre disse Monumenter paa e« 

Slags Maadê  ogsaa til jydste Oldsager. Kob-

berpladerne, hvorefter de ere trytte, ere nttnlig 

fornne mig tilhcende fta Iylland. De ere mig 

paa den forbindtligste Maade blevne tilsendte as 

+ ) I ^ v n f o i Visen i OTi.inerOfl for M a r l « 17W, 
6 . 404, !)oor det ene Vers heder: 

.Mellem Mpnnebjcllgelö H«!>! 
Dicvrs taitc S P » (ÖV bieje 

SInss, 05 Eortc C?t>rfl med den. 
XoliH'duno fovnnrn bor glade 
<5nnfl, som fjrntc Trcnöc 

£(raf IffitbiUiij loo, igjcn". 

Og et ander: 

„eoafta lidt. plli, Gottschnll« Tunge. 
£)e lirarct». ßcn solle:110c 

<Sca?fsr, Herodot, tci> Hg. 
Olnnntfinb ! — |'CE Cnaren fylt>? 
arjVf — rnen hvlld m Dill styloe. 

Toller ingen PKdelig". 
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Hr. Birkedommer Nicolai Wesling Möller paa 

Wirkelse ved Aalborg, som hver Fynbo eller 

Ottrrnwfer, der sinder nogen Interesse ved disse 

Blades Bestuelse, stylder al Wtt og Tak for, 

at han har tcenkt paa Publicums Gavn, Heller 

end at fcelge Pladerne til en Kandestober fom 

gammelt Kobber. Han overstndte mig flere end 

her ere aftrykte, men jeg har deraf valgt dem 

der var Noget at sig« om, og hvis Format pas-' 

stde til en Octav. De ho« forresten ncesten 

alle til det Bert, som under Titel af Monu-

menta Otthoniemia eller Inscriptiones Ottho-

nienses have« i nogle Bibliotheker som en sior 

Raritet, og hvoraf jeg i Sommer saae det fuld-

ständigste Ercmplar hos Hr. Landsdommer Ba-

den i Odenft. De mere eller mindre fuldkomne 

Exemplarer af disse Monumenter ere gjerne pure 

Kobbersiykker uden al Text eller Forklaring. Og 

trykt Tert til Inscriptionernes eller Figurernes 
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Oplpsmng har Heller aldrig vceret trykt; bfe* i 

Manuftript haves paa det kongelige Bibliothek 

' den Thotffe Manustriptsamling No. 1420 og 

*43° i Qvart nogle dcrtil hsrende Anholata, 

■ Forfatteren til bisse Ännotationer, som er 

, et Bp̂ fe Äfeöicki- da de ltke na>r strcekke sig til 

alle Inftriptionerne, er den af sin Lpsi til Old-

sager «g f,n< Legaler beromte Otthinienser, Dr. 

Jens Birkerod, der heb*, som Bistop iAalborg, 

1708. Hans Bcoder, Jacob Birkerod, der 1687 

drnkned« ved Pätis, ' hav>e aftegnet bisse Monu-

menter, og dels ftlv stukket, dels ladet dem paa 

sin Bckostning siikke i Kobber. 

Saaledes kan da nu nogle af bisse Plader 

over 100 Aar efter antreffe« i eller ved Ualborg, 

da Bissop Birkcrod har arvet dem efter Brod^ 

«n og taget dem til sig i Tanke at gjore dem 

paLIici juris; hvilket For.haoende han faa dea 

er doet fta. 
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Det ommeldte th'oltsie Manuscript No. I426 

i Qvart har folgende Titel.- Monumenta et 

Inscriptwnes Othinienses ubericnibus histori-

eis et genealogicis iltustrata notis a Joanne 

Birherodio 1679. Bagi siaaer anm«rrket: 

"Dette er hvad sal. Biskop D. Jens Birkcrod i 

"Aalborg, og Hans Broder Jacob Birterod, fom 

"siden druknede i Paris, havde i deres Ungdom 

"samlet og streuen om Kdcnft Bncs Inftrjptio-

"ner og Gravstrifter". Denne Underretning er 

strcven med Iustitscaad Iacob'BirkerodsHaand, 

der var hines Br^derfon, og hvis Fader var den 

af sine Skriftcr saa bekjcndte siore Antiqyar 

Professor Thomas Broderus Birkerod^). 

0 
er?' ) J sin £cacfar äc dcpevdüis aniigvnatXuz 

SeptaurioHalUu* (i D ä n i s c h e B i b l i s 
thel? lV. Pag^ 4,4 - 15, uolader tenne 
ZI). Sr , Birkcrod sig fadoOes 0,1, disse lHtö. 
iirnnentcr: ''Mornm»e»te egregia Regiun ' 
"Tohanuis et Christierai seeundi in tempU 
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" Francsscanorum () : den nu ruineile Graa -
" breBre« Kicke) solerti sua manu delineavit 
" e t ipse seri ineidit clarissimus (leg. cutis-
"simus) meas frater Jacobus Eirkerodius, 
" qvem cum multis virtutibus suis, variisve-in-
" genii dotibus, qvas in ipso stupebantcuncti) 
41 mihi Parisiis avulsit ini'elijeSetrvana , num-
"qva in nisi cum horrore mihi nominanda. 
" l i l a monumenta luci forsitan publ ic« cum 
"re l iqv is omnibus othiniensibus monumen-
" t i s et inscriptioiiibus aliqvando donentur ; 
" a fratre meo longe düectissimo Duo Epi-
"scopo Alburgensi" . 
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No. 1. 

Ära hvilket Monument stulde man Heller be» 

gynde end fta Gravstnften over Odense Byes 

»)ppersie Skytshelgen Kong Knud. Desuden, 

naar man ved at raugere Monumenterne, 

folget, fom rimeligt er, Tidsordenen, bliver 

det forste hin beromte Gravssrtft overSankte 

Knud, som Bistop Hubald i Odense satte 

ham, da han Aar 1100 blev ssrinlagt efter 

at vare afPaven bleven canoniseret og nid* 

fort i Helgenes Tal. 
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Kisien, hoori Kong Knuds Lig laae, var 

»ned Kobber besiaaet, siark forgyldt, og besät 

med adsiillige kostbare Stene og Billeder. 

Dens Omflytninger og Undergang bestrioes 

°msi«ndelig af Thomas Broderus Birkerod i 

Scriptor. Rerum Dan. Tom. III. Pagina 

3» 5 — 87 og 389. (See ogfaa Hans ved 

Bjering udgivne Historie om K. Knud Pag. 77 

og folg.) Paa Pladen laste man: 
Sä)n cado tutus , suinmo cum rege , CanXtius 

Martyr in aurata. rex atqve reconditur aica, 

Qvi pro jusliticc/actis oct.isus iniqve 

TJt Christum vita sie morte fatetur in ipsa. 

Traditus a proprio , sicut deus ipse, mihistrO, 

Atave petens po'.itm") teiorum pertulit ictum, 

2ji.nUc.mc ne Intus, at Christi, perforat ejus, 

Spiritibusqre sacris moriens sociatur in astris. 

*) Vel siaaer der i Infcriplionen vickelig 
polum, som ogfün loeft« i Ästrykt'et i 
Worms Fasti Danici Pag . 29, inen det et 
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Imellem de to sidsie Vers Hörer endnu en 

Linie, fom af en Forfeelse er glemt saavel af 

Kobbersiitkeren, som i banste A t l a s III. 

Pag. 444 og i de flesie Udgaver <xf Mlnothi 
Historia Sanai Canuti regis. Den Heder 

faaledes: 

Ejus et ante sacram sangnis saccrefftuit aram 

DenneInftription, hvis Autor ZClnothus 

maaste er, haues faaledes oversat paa danst i 

Niels Vindings haandstrevne Reges Darier 
et Norvegia cognominati. 

»ist en Foralemwelf« af Kol'Kersiikkeren at l 
ikke er bleven ved Tnerstrea njort til t, For-
fatttrt* «f Onset har nraiig oqfaa der» 
feg« c» Lighed mellem Christas og den Ijet» 
fige Knut», at denne. da han var best«dt i 
Eaandc, lineforn Chlistu«. fortaNzd« npgcf 
at drikke. 
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Ti 

Den billige Mands Knud Konges Ben 
I denne gyldne Kiste 

Er nedfat under Muld og Sten, 

Si t Liv uffyldig misted. 
Udi sit 8i» han tjente Gul» 

So»» en gudfrygtig Herre, 
Han holdt det og til Dsdcn ud, 

Og dode for Guds ZEre. 
S a a vist han fit uffyldig Ded 

Äf en uhellig Stare, , 
Taa vist han nu i Nbrams Skjsd 

!)ar Fryd hos Englestarc.-
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No. 2. 

Her er vi endnu i Selssab med vor öden« 

feste Knud, og befinde os endnu i den Kirke, 

som forer Navn efter ham. Han stes her 

fom en fand Helgen med Glorie om Hoveoet, 

og siaaende med Palmer i Haanden som for 

kammets Trone. At Hans Navn jkrioes 

Knuto , er faaledes fom han ogfaa heder 

hosWnothus, forendPaven canoniserteham, 

hvorved han fik sit Navn forlanget med en 

Staoelse, ligesom Abram fordum blev til 

Abraham. 

E -
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Ligeover for sig har han en gejstlig Mand 

i sin Ordensdragt den odenstste Bisiop Nico« 

laus, eller fom den tydste Mesier har fat: 
Nicolaus Episcopus de Vunen. Det er de!» 
Niels Jensen, som tilforn havde v<rret Fran» 
ciscaner- Munk, og uden at vare af hoj Byrd 
blot ved Dyd og Retstaffenhed havde svinger 
sig op'til denne hoje gejstlige Vardighed. Om 
Hans Gavmildhed mod Skoler Kirker og Klo-
siere, im lcrses den af F<rdernela«dets Hisio« 
rie hojsi fortjente odenseste b'eromte kagts 
Cornelius Hamsforts Serie* episcoporum 
Ottlioh'iensiurn enten i Dänische Bibl io
thek IX Stück eller i Scriptores rerum Da-

•nicarum Tom. VII. Vi bemarke blot her, 

at han fad paa Odense Bispesiol fta 

1340 — 63, hvorved det her meddelte Mo» 

numentö Alder lader sig besiemme, at det 



69 

«emlig er omtrent fta Midien af det i.fde 

Aarhundrede. Thi at denne Nicolaus Epi
scopus de Vuneu ikke er den Bistop Niels, 

der sad i Midien af det i3de Aarhundrede, 

det er klart af det kongelige Par, som siaaer i 

Midten imellem Bifpen og Helgeuen. Vi 

see her for os den siore Kong Valdemar 

Atterdag og Hans Dronning Helvig, eller, 

fom Billedhuggeren har kaldet hende, Hey' 

l e v i g. 

Narvarende Billeder »ned tilhorende 

Overstrifter vare udgravede paa et i Sankte« 

Knuds Kirke vcrrende Skab, fom dar besiemt 

til deri at forvare Alterklader og andre Kir« 

keprydelfer, og de anfores i Pontoppidans 

1739 UdgiVNt Marmora Danica Tom. I. 

Pag. 2»6. N» findes de der ikke mere. 
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Det er vel ingen Tvil paa, at denne i»«r» 

kelige Antiqoitet jo er bleven odelagt i Anled« 

ning af den Hovedreparation, som ifolge 

danste A t l a s III Pag. 442 blev foretaget 

med Kirken, efterat Kong Frlderik v Aar 

1750 havde taget den i Ojesyn. "Derved", 

heder det loca cit: "fik Mure. Gtole, Alter, 

"Pradikestol, Orgelvark, og alt det Indvor« 

-tes, en mere modern Anfeelfe, og ved Mal« 

"Ning og Forgyldning en ny Glands: men 

^Alderdomselstere beklage, at visse Antiqvite« 

"ter og markval'dige Monumenter ved den 

"Anledning bleve ikke nokfom iagttagne, ja 

"tildels ganste odelagte". 
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N°-

I dette Monument, som er afdem iFrue« 
Kirke, heder Indffriften: Hie jacet Johannes 

Mule, Proconsul Otonie , qvi obiit anno Do-

mini MCCCCLIX et uxor ejus domina. 

Dette i denne Gravstrift forekommende 

Embedsnavn Proconsu l betydcrher, lige-

som i andre her tillands i Middelalderen for« 

fattede Document«', det famme fom Bor« 

gemesier. Hvor Consul derimod fore» 

kommer, er det R a a d m a n d. Ikke allene 

betitles vor Hans Mute i andre Documenter 

supremus civium magister, hvilket ifH godt 

passer til den lavere Raadmandsoardighed, 



«ICH han bl'.ver endog i det Diplom, hvoroed 
han af Chr siopher Baiser blev adlet, udtryk« 
kelig kaldet Borgemesier. Dette Nobilita-
tionspalent, fom Refen har aftrykt i sin De-
scriptioSamsomycts. z5, meddeles saa meget 
des Heller her, da det vistr, hvad det er for 
«t Dyrehoved, han forer i sit Vaaben. Det 
lyder faaledes: 

"Vi Chrisiopher :c. gjore vitterligt alle 

"Wand, at for Trostab og villig Tjenesie, 

"som denpe Brevviser Hans Mute, vor eiste« 

"lig Borgemester i Odcnse, Os og vort Rigs 

"Danmark hertil gjort haver, og ha» og 

'Hans rette agte Afkom Os og vore Efter« 

sommere Kongcr og Kronen Danmark heref« 

"ter troligen gjore og bevift stulle, faalange 

"han og de leve, da have vi undt og givet, 

og unde og give med dette vort aabne Brw 
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Hannen» og Hans rette agte Aston» Frihed og 

' Freist, som andre Riddere og Cvenne i 

"vort Rige Danmark, til evig Tid med 

"Skjold og Hjelm, saasom er i Skjolden en 

«halo hvid Ulv udi et redt Feldt, og paa 

" Hjelmen en halv hvid Ulv — dog vor og 

"KronenS Frihed og Rettighed ustadt og 

"ukorsymed uppaa hendes Bondegods og 

"Kjobsiedgods. Thi forbyde Vi alle vore 

"Fogeder og Embedsmand og alle Andre, 

"ehoo de helsi ere, forbemeldte Hans Mule 

«eller Hans rette crgte Afkom herudi i nogen 

" Maade at hindre eller hindre lade, mode, 

" eller uforrette, under vor kongelig Havn og 

"Vrede. Datnm in castro nostro Calmari-

"ensi, 1440". 

I Hvitfelts Kronike Pag. 84inav, 
«es ogfaa "Iohan Mule, Borgemester i 
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Odense". Fm denne Hans Mule nebst«»» 
»ner, efter Reftns Vidnesbyrd, Borgemesier 
Jorge« Mule i Odense, hvis Son Assessor 
Hans Mule, var den forste der havde 
Sämling af danste Mynter, og fom og« 
faa er bckjcndt deraf, at han i fit Tesia« 
«lente faa rundelig betankte Kirker Sko« 
ler og de Fattige, samt forarede sit kostbare 
Bibliothek til Kjobenhavns Univerfitet. Ata« 
demiet lod i den Anledning ved Hans Dod 
1669 af den siore Thomas Bartholin en Pa» 
rentatio» holde over ham, hvori Autor roser 
ßyenboernes i sidste soenste Krig udviste Tap« 
perhed, og forsvarer dem im od hvo der stjal« 
der dem for Grodadere. 



( 
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No. 4. 

Dette er et Oravmale i St . Hans Kirke. 
I de 4 Hjorner fees de 4 Evangelisters Sym« 
.boler. kasningen er: Sepultura venerabilis 
Domina; Annee, qvm filia erat Domini Ga-

nuti Henrici militis de Iversnes, et Petri 

Bilde uxor de Svanholm, qvai obiit anno Do

mini 1521 altera die beati Jacobi. 

Denne arvardige Matrone, hvis nonne« 

agtige Paakladning i Forening med det Pa« 

ternosierbaand hun har i Haanden, indgyder 

ZErbodighed, var en sin Tids ved Byrd fou» 

ved Giftennaal udmarket Dame. Efter Fod-

felen horte hun til den rige og anselige Fami« 
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lie Gyldenssjerne. Hendes Fader Knud Hew 

richstn, fom strev sig til Iversuas (nu Grev' 

siabet Wedelsborg i Fyeu) var efter Hams« 

forts BeretNlNg (Script. Rer. Dan. VII. 

Pag. =41) den Ridder, fom efter Chrisiopher 

Bayrers Dod gjorde sig Tanke om at naae 

Dronning Dorotheas Haand og Daumarks 

Trone. Hvitfelt navner ham ikke ved Navn, 

men siger blot Pag. 84z: "En afvore dansse 

"Niddere havde gjort sig stör Forhaabning 

"derpaa, hvisNavn stal her blive uformeldt". 

Hamsfort, fom navner ha»« loa dt: siger, 

at foruden at Familien Gyldensijerne var 

den Tid en af de alleranfteligsie i Riget, be« 

sad denne Knud et meget behageligt-Vastn, 

var vel voren, og saae godt ud, saa at Dron-

ning Dorothea nok gad have havt ham til 

Wand. Wen dctte Partie var ikke de andre 
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Rigets Herrer med. Saa giftede Dorothea 

sig med Grev Christian af Oldenborg, og 

Knud Gpldenstjerne med en Froken Skinkel. 

Det var Anne Gyldensijernes Foraldre. 

Hendes Wand Peder Bilde til Svanholm var 

Rigets Raad, havde nogle af de siorsie Forle« 

ninger i Riget, og blev brugt i de vigtigsie 

Statsanliggender, fom fees af Hofmans 

Ef te r re tn inger om banste Adels« 

»nand 30ie Del S . 33<5 — 37« 

Gyldenstjerneaten, f/a'a talrig og magtig 

og udbredt den end var i Danmark i det 15 

og i6de Aarhundreder, dsde den dog ud paa 

Svardsiden i det i7de. Familien BiUe der, 

»mod blomsirer endnu, og kan man med Foi« 

isiemme med Stamtavleffriveren i Murmora. 

Dan. I. 197. "Gud formere og velsigne 

"denne Slagt! Det er Alle vitterligt, de 
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"Bilder at v<rre en med de «ldsie og forne»nsie 
"Slagter, saa og at have varet gode oprig» 
"tige og trv Rigetts M«nd i Danmark". 
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No. 5. 

Dette Vaabln med tilhorende Underssrift 

er anbragt paa Sidegavlen paa. et lidet grund« 

muret Hus beliggende paa Vor»Frue«Kirke« 

gaard fonden for Kirken. Jeg forfomte ikke 

ved »nin Narvarelse i Odense nu alter at 

tage en Reliqvie i Ojesyn som i da n ste At« 

l a s Tom. VI S . 593 erklares for en af 

Byens siorsie Antiqviteter. Bygningen har 

i sin Tid varet en latinst Skole, og Hvitfelt 

giver os i sin Kronike Pag. 1086 derom 

folgende Underretning: "Gamborg Bjerg er 

'afDronmng Margaretha og Erik af Pom» 
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"mern lagt til Odense Provsiie, og dermed 

"incorporeret, at 12 Personer deraf stnlde 

"holdes, fom siulde fjunge for hendes og 

"deres For«ldre deres Sjale ud» Vor'Frue» 

"Kirke dagligen, hvormed Provsien stulde 

"have et Indseende. Og var bygt til dt 

"12 Drenge (Poge kaldte man dem fordum) 

"et lidet Stenhus, siaaer paa Kirkegaarden, 

"kaldes endnu Pogestolen". 

Det er dette lille Stenhus, hoorpa« 
Provst Anders Glcb satte sit Vaaben og 

sKirkevargerne?) Michel Mule og Anders 

Nielsen deres Navn?, »ned Aarstallet 1528, 

til Amindelst om at Vpgningen i deres Tid 

var opfort. Den forkortede Indstrift heder: 

Ingemd viri Magislri Andrece Glob, Otlh" 

nie Praposiü 1 arma. 
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Det er den bekjendte Anders Glob, der 
var oversie Secretair hos Kongerne Hano og 
Christian II, og siden Rentemester saavel hos 
Christian II som Kong Friderik I. Aar 151* 
blev han forlehnet med Provsteembedet i 
Odense, og siden efter fik han tillige et Deca« 
nat ved Domkirken i Roeskilde. 

Af danste Magazin I V S . 168 fees, 
at Glob levede enonu 1533, men han var 

nu gammel, og i Forventning afat han nok 

ikke levede siort längere, havde Mester Iohan 

Valkendorf, Canik i Roeskilde, faaet udoir« 

ket Exfpectance afKong Friderik I paa Prov« 

stiet ved Frue.Kirke i Odense. Valkendorf 

folgte igjen sin Nettighed til dette Pra-bende 

til Jörgen Gyldenstjerne i R^be. V'lkaaret 

ved denne Afsiaaelst var, at naar Glob var 

dod ssulde Güldensi/erne betale Valkendorf 

8 



82 
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aarlig "120 goöe gjave fuldvagrige rhinste 

"Gylden udi Guld". 

Imidlertid seer »nan dog af Magazi« 

nets 2den Tome S . 69, at Anders Glob 

levede endnu 1537, og oppebar de kongelige 

Skatter og Contributioner. 

Forholder det sig faa, fom det heder i 

danste A t l a s vi S . 644, at han ligger 

begraven i Gamborg Kirke i Vcnds Herred i 

Fyen, er det dog ikke rigtigt hvad der fam« 

mesteds bereites, at han under Kong 

Chr i s t i an II maatte remme Landet for at 

have bortranet nogle Arehiudocumenter. Er 

der nogensi'ndegaaet den Dom over ham, da 

maatte det have sieet under Kong Friderik, 

til hvis Skade dette Arkivran stal vare be« 

gaaet. See H v i t fe l t II. S . 1244. 
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No. 6. 

Her mode vi den Michel Mule i hei 

Figur, hvis Navn paa nasiforegaaende Mo« 

nument var anbragt nedenfor Anders Globs. 

Han er paa dette Graomale afbildet med sin 

Kone og den ene af sine Sonner. Hans 

Dragt ligner aldeles den, hvori den med 

ham jaonaldrende Christen Poulftn, sidsie 

Prior i S t . Knuds Kloster i Odense, siaaer 

afbildet i banste Magazin II. Pag. 65. 

Inscriptionen paa Ligsienen er folgende: 

Anno 1537 Alle Hilegen Dag 

som er den 1 Dag Novembrs dode 

F 2 
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erlig oc velbsrdig Wand Mickil 

Mule, Bormester udi Odense- O. 

3. H. B- 0 : og ligger her begraven). 

Anno 1565 den 2Septe»nb. dodc 

erlig oc velbordig Jens Mule. O. 

l. H. B. 

Anno Dni I 569 den 20 Apri l is 

dode erligh och velbordigh Qvinne 

Anne Michel Mulis. 

Sonnen Jens Mule antager Hofman i 

Mulernes Stamme i Sämlingen af 

Fundatfer isie Tome al stal v«re doet 

ugift og uden at efterlade sig Born. Heri 

«»odsiges han asGiessing, som i Samlin« 

gen af Iubel la te re 2den D. S . 132 

paastaaer, at Jens Mule var Fader til den 

laurids Jensen Mule, der var Stiftsbefa« 

lingsmand i Island i de urolige Aarinĝ d 
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ved det i6de Seculi Midte, en Paastand, 

hvis Gyldighed dog med Foje lader sig paa« 

tbile. Der var tre Familier, fom forte Nao« 

«et Mule, og det er ikke faa let at komme til 

rette med Stamtavler over saa vidtloftig en 

Familie, som idetmindste den ene Muleste 

var. 

M<rrkeligt er det, hvorledes Fader efter 

Son i en lang Rakke af Aar vare Borgen»«« 

siere i Odense. Forst saae vi her foran G. 71 

Hans Knudftn Mule, fom ved det 15 Seculi 

Midte bekladte dette Embede, fom Hans Fa« 

der Knud Mule !>»* ham havde havt. 

Hans Knudfens Sennefon Christen var 

Borgemesier i Odense 1505. ligeledes var 

dennes Son Mittel Mule, som forestilles 

paa dette Monument, Borgemesier; og det 

samme gjelder om Hans Son Hans Mule til 
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Nislevgaard, der dode »602, og denncs So« 
igjen Jörgen Hansen Mule. 

Eaavidt jeg veed, er der af hele Mule^ 
siagten, idetmiudste paa Mandslinien, ingen 
»nere tilbage i Odense. Det var not en af 
de sidsie Grene paa dette ftodige Tra, som 
»t bekjendt satirist Houed i Odense 1 et Im« 
promtu satte denne Gravstrift: 

Her hviler eu Mute, 
Der leved og dode en «nderlig Xule. 





xa xixxxorarKr^ XITÜO IAD laxaac 

L&.'} 



37 

No. 7. 

Disse to meget talendeadelige Vaabener 

höre til Familier som for lange siden ere nd« 

dode, nemlig Äkeleje' og Drage. 

Narvarende Gravminde er den Himmel« 

blaa Gten i den nu edelagte Grckabrodre« 

Kirke, som Polltoppidan. an forer \ Marmora-
Danica I. S . 226, og OMstristett lßver saa« 

Ubt$t. Hie sepultus est honestus et nobilis 

vir Michael Petri qvi obiit Anno MDXXXIX 

d. X. Augusti cum uxore nobili Magdalena 

Drage. 

tigesom Michael Pedersen, der fore« 

kommer i det hanste. Ade ls le r icon t 

Pag. 6 som den aldste bekjendte Mand i Fa< 

Milien, endn« ikke her har faaet Tillag af 

Gtammenavn efter sit Vaabe», som er den 

Urc Akeleje, -faa Snder mm og ofte Ons De» 
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scendentere anforte «den Binavn. Saaledes 

f. Ex. har Hans Son, fom ligger begraven i 

Kjolstrup Kirke, i fit Epitaphium blot det 

Navn, "KnudMichelfen til Schiennerup" *). 

*) Denne Kn,il> Mikkelsen Aketeye andres af 
Birkerod i Listen paa l&ite DTiceno fodte i 
Odenfe i Sanduige S ä m l i n g er t i ! den 
d a a s t e H i s t o r i e i 23. 2 H«ste Pag. S. 
Han ^udladee flg faaleceH am ham: "rnca 
fel haue v«ret loci» saaoidt man kan sintle 
os De la t ionen foran M a r t i n i La t t>er i 
U n d e t v i ö n i n g , h v o r l e d e s man stal 
g j o c e sin 3 » r . Ollagdefcocg 1540, 8öo ' \ 
Dernie D e l a t i o n , fom Wand«» i Palladii 
llevnet i fit Verk °m de I<eger«prisistl> Alifl. 
destene 1 Del ©. 337 ogsaa beraaber sig 

. ?aa, begonder faaledea: «agrlig 09 velbyr« 
"dig Ovinde Nagdalene Michels, fnrn var 
«Nurgemester-. Husten, i Odense, og hendeS 

^<°k,°ere S«n Knnd ?^chelsm. onsier jeg 
"Pede : Pallndina Dort. Ilaade og £rei> af 
«<©u?> Fader ved Jesu«, Cl>risium. 5»>e* 
'< Venner! ftnyer jeg Eder denne lille Vede« 
"v°3, fom j'cg Hauer uds«t af Tydske og 
"Uazw, po« Vanste. for «n fe/e Skenk p 3 
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Dennes ene Son Christian, fom dode 1632 

og ligger i Sankte<Knuds Kirke i Odense, 

heder ligeledes blot "Christian Knudstn til 

Schiennerup". (conf. danste Magazin 

III. S . 221.) Den 2den Son GabrielKnud, 

fen som er begraven i Orsied Kirke, var 

Landsdommer i Fyen og opbygde Herregaar« 

den Krengerup, som i vor Tid ved at komme 

i General Ranzovs Eje er,bleven en af de 

ßoltesie Herrefadcr i Migct, og nu Heder 

Friderichslund. 

"@aoe t;T en Taknemmeligheds 23ekfenl»else 
"for Edrc sVders) mangfoldige Pelgjernin,» 
"ger, som 3 mig alfid oevist haoer, dog 
«'. Betnnderfig lidpnlande, i der at I lodo, 
"Befoste mi"e ©tudia og Lcerdoni udi bog-

- "»ige Konsier''. Dedicalionen er dateret 
" K j o b m enj» a ff n ' i5-t<>" alts»,a klaret 
tfler at Iltagdalene var bleven Enke. Det 
Ereniplar jeg har for mig er liden Titeltlad. 
men ved Enden siaaer: "lenfr ! Magdek^rg 
hos Han« Welcher 1H41 " og 2irkeiod« eller 
Vandoigs Aarstol iä4u cr vistnok 'nXrpffwl, 
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Denne sidsinavnte Gabriel Knudsen var 

formodentlig Fader til SivortGabrielsen, der 

som Soeofficier i den danste Flode navues i 

d a n ste, M a g a z i n I.' 116, og i Regieret 

fts Langebek henfores til Alelejeflagten. 

Om Drage<rten, som Palladii, paa Kobber, 

si»)kket og i Anmarkninge« omtalte, Patro« 

«esse Magdalene Hörer til, veed man endnu 

mindre end om Akelejerne. Under Ko«g Ole 

var Niels Thureftn Drage Rigens Kanister. 

Han forte, anmcrrker Langebek i danste 

M a g a z i n I E . 34, i fit Segl sin Families 

Vaaben, som er en rod Drage »gultFeldt, 

og paa Hjelmen ligeledes en rod Drage. 

Hannaones igjcn i Wagazine ts IVTome 

Pag. 291. (conf. danste Adelslexicon 

1 Bind S . 122.) 
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No. 8. 

Det er den beromte ftisiste Mindesten, t 

GraabrsdreKirke, fy»n anfores i Hofmans 

danste Adelsmand I Tome S . 26, og 

som var en af dem, hvis Vedligeholdelse jeg 

i min fyenstc Fodrejse 1805 anmo« 

dede den fyenste Stiftsovrighed om at vaage 

over. 

I Midien lafts forst disse 4 Vers: 

Johannes Fris hcec posuit monumentä parentug), 

Qvos, cum conjugibus qvattuor, hie repurit 

Seqve cupitjuxta, dederint si /ata, locari. 

Sed Uctorl locus est hie tibi prope, valf ' 

Reden under heder det paa danst: 

I o h a n F r i s af Hesselager lod 

legge denne S t e n forthi Hans Fa> 

der och Faderfader Hans Oldefader 
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och Qloldefader och der is Husiruer 

ligge alde here begrafne. Aar 154°» 

Hofman har 1. cit: Pag. 27 et Tilla'g 

til denne Indstrift, fom narvarende Kob» 

bersiykke ingen Hjemmel giver for, og Pon« 

toppida« i Marmora Dan. I. Pag. 238 — 39 

bereiter, at denne famme Inftription, som 

saaes i Graabodrekirke i Odense, ogsaa fore» 

fandtes i Hesselager Kirke. Dette synes ett 

Gaade; thi paa mere end eet Sted kan 

Familiebegravelfen jo dog ikke have va-ret. 

Forresien enten det var i Graabrodre» 

eller i Hesselager '» Kirke denne beromte 

Canzler Ioha», Friis vilde Hans Ben stulde 

hvile, naar han siger: "se cupit juxta 

locari", faa stete ingei» af Delene. Han 

blev begravet i Frue» Kirke i Kjobenhavn. 
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No. Z. 

Denne Ligsten i Graabrodre Kirke har 

folgende »»dftrlige Paastrift: 

Sub hoc tumulo qviescit Magnus Henri-

cus, libera et antiqva familia Helsingorce 

natus, qvi postqvam Xenodochii Othoniensis 

inspectionem a Rege sibi commendatam an-

nis XXXIIhabuisset simulqve Consülatum an-

nos XXXII in urbe gessisset, tandem utroqve 

munere summa cum ßde et autoritate per-

functus, ylacide in Domino obdormivit anno 

salutis MDCVII Maus LXVII die XXVII 

Martii; una cum dilecta uxore Catharina, 

Georgii Johannis senatoris Otthoniensis filia, 

qvce ex hac vita feliciter migravit anno so* 

lütis . . . . . cetatis die . . . , 

f 
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Man seer, at den aabne Plads, fom En« 

ken, da hun satte dette Gravminde, lod vare, 

til der at tilkjendegive sin Dodsdag og Da« 

tum, den har de Esterlevende siden forsomt 

at udfylde. 

Den Mangel, man künde synes at finde 

ved Inftriptionen, at den vel siger, ai Mo-

gens Henrichsen var fodt af adel Byrd, nie« 

sortier selve Familienavnet, ersiatles gandste 

godt ved det hvssatte Vaaben. Han var 

nemlig af Familien Rosenvinge, og formo« 

deutlig Sonneson af Mögen« Jensen, kehns-

»nand paa Kongsgaarden i Bergen, der 15>5 

af Kong Christian II fik Adelsbrev med et 

Vaabcn, fom i danste Adelslexico« 

2det B. G. 124 bestrives faaledes: "et deelt 

" Gkiold, hvis forste Felt Solv med en blaa 
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«Rose, andetFeldt rodt, hvori enSolvvinge. 

"Paa Hjelmen en Solovinge". 

Jens Birkerod giver i sine Annotationer 

folgende Underretning om MogensHenrichftn 

Rostnvinge. 

Han er fodt 1540. Da han var 15 Aar 

gammel, deponerte han ved Kjobenhavns 

Universitet. Da han havde ligget her ved 

Academiet i 3 Aar, begav han sig i Selstah 

med en Roeskildenftr navnlig Anders Ras« 

»Nüsse« tilWittenberg, for der videre at fortsattc 

sine Studeringer, og fik han da en Anbefal« 

ning »ncd sig af den gamle syge Palladius, 

hvori der blandt andet heder: 

«UyßliiN'tli omnes doctos et pios \pCos, 

-..(LqvoscniKjve eurn cum suo comite viro 
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"docto ac probo Andrea Erasmi Ros 

"densi venire contigerit, ut utrumqve, n u n 

"proprer ipsorum virtntem atqve raras 

" ingeni i dotes, tum propter nostram hanc 

"qvaiemcunqve commendat ionem, inodis 

"omnibus fovere, tueri ac defendere velint. 

«' Seorsim vero doctissimum virum präfcep-

«•torem D. Ph i l ippum, optime de nobis 

" u t de tota republica scholastica mer i tum, 

" roga tum habemus , ut ad hos duos juvene9 

" respec tum qvoqve habere dignetur , cui 

" n o n displicebit i l lo rum, ut »pero, pro-

" fec tus" . 

Som Bevis paa at Rosettvinge i Witten», 

berg Har siaaet i noje Forbindelse med Melanch« 

«Hon, anforer Birkerod, at han i detdavarende 

Regentsbibliothek havde stet et Eremplar af 
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MelanchchoNs Enarratio Epistola: Pauli ad 

Romanos, fom Forf. havde ftraret Rosenvinge, 
og foran med egen Haand sireven enSentents 
af Gregorius Naz'ianzenus. 

En Son af denne Rosenvinge er upaa« 

tvivlelig den af Landsdommer Birkerod i 

Sandvigs Samlinger i Bind 2 Hafte S . 13 

omtalte Henrik Mogenftn Rosenvinge, der i 

sin Ungdom gik i Skole i Odense Hamborg 

og Goslar, »nen siden blev Ridefoged over 

Aarhus. Domkirkes Gods og tilsidsi Forpag« 

ter. Han dar fodt i Qdenfe 1585 og dode 

71 Aar gammel. I sit Testamente klagede 

han over mange udstandne Gjenvordigheder, 

hvortil hau blandt andet regnede sin Kones 

idelige Rejfer til Kjobenhavn. Han gjorde 

derom folgende Vers: 

G 
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"Hvo over Aa r>il hente Vand, 
" D e t bliver «ist cn daarlia Maud. 
" D e t fik Claus Mule og jeg at finde, 
" Äi togc os hver en sjellandss £i9inde' 

Den i Verstt navnte Claus Mule, siger 
Birkerod, var Rostnvinges Falter. 



<,# 
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No. 10. 

Paa denne Mindesten, som sees i St. 
Knuds Kirke i den fondre Gang i Mure« lige« 
vverfot Indgangen til den fordums Tamper« 
retssiue, lafes forst ovenover: Sal ige ere 
deDode iHerren. Aandtn siger, de 
hvile af deris Arbeid ot detis 
Giertt inger folge med dennem. 

Og undernede«: 

Her ligger begrafvett er i ig oc 
welbyrdig I o m f r u , I o m f r u Mar« 
grete Skofgaard t i l Sanderum» 
gaard fon» <dode den 7 August 
Anno 1615. Gud gifve binde det 
«vige Lif. 

Hun sees her omgivet Med sine 16 Aner, 
udstafferet paa Kobbersiykket med 3 Hal«> 

G z 
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Guldkjader, og meget magnifik paakladt. 

Betragter man selve Graomalet i St . Knuds 

Kirke, er det nasien kulsort, og seer ud, sout 

om det var oversvlrrtet. Efter Sagnet stal 

denne Qversoartning vare steet efter en Kon« 

ges Befalning, som var fortrydelig over, at 

hun engang da Landet var i Trang for Penge, 

havde nagtet at laane Kongen. Ifolge et 

andet Sagn stal den gode Iomfru have daud« 

ftt sig »hjel, uagtet nian dengang dog nok 

«eppe brugde at valse. 

Ifolge det danste Ade l s l e r i con I I . 

176 «ddode Familien Skovgaard paa Svard« 

siden med Jörgen Skovgaard til Gundesirup/ 

fom faldt 1612 i den calmarste Krig. 
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Her foran Pag. 10 blev kortelig handlet 

om en Mand, som har siore Fortjenesier af 

Odense, og hvts Winde Hr. Boghandler 

Iverftn paa en prisvardig Maade soger at 

forevige. Denne Hadersmand er Oluf Ba« 

ger. Det maa vare mig tilladt, her at tilfoje 

«ogle »)derligere Efterretuinger ham an« 

gaaende. Det paa omtalte Pagina her foran 

navnte Gavebreo om Tolderluud-Skov, fom 

jeg af Lareren ved den latinsie Gkole Hr. 

Hanck har faaet en Afstrift af, lyder faa» 

ledes: 

" V i Frederich den 2den ic. gjore Alle Vit« 

"terllgt, at efterdi thenne Breffvisser Oluff 

"Nielsen Borger vdj vor Kiopsted Othense 

"haffuer vdj thenne forgangne sommer lidet 

"stör stade paa thre Hans stibe, och en ass 
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"thenom forgick, och the andre thou Hand 

" lonth off sin anpart, wden Fracht, Huilcken 

" stade som kosier hanNoM ved et Tufind gyl« 

"den och mere effther som Hand for ossbeckla» 

" get haffutr, Tha haffue Wlj äff wor syttner» 

'lig gunsi och naade, saa och paa thett for« 

"ne Oluff Nielssen »naa fange NogeN opreis« 

"ning for Hans lidne stade, wnde och tillade, 

" at forne Oluff Nielffet» »naa effther Mag« 

"dalenaMichels*) dod och affgangh bekommt 

"en wor och kronens haffue norden« udeN-

"for Othensse opthill Nefbye Houid for 

"(For te?) liggendis, och forne Magdalena 

-Michels nu »vdj »vere haffuer, Samledis 

') Vi trceffe her udentvil en gammel Vekfendt, 
lhi ventelig er denne Magdalena Wickel« 
den Forftemnierinde af Vidensiaberne, som 
,! leerte at kjende her foran Pag. 82 — 3g 
i Noten. 
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"ma« han och fange thenn wor och kronenS 

" Io rd och Ejendom kaldit Toldelund liggem 

"dis norden« «est op thill forne haffue. Och 

"strekker fiig famme Eyendym vdj kengden 

" nor paa offner Broenn, och op thill thenn 

" wej som lober thill then gamble stou, Och 

"bredelssen tue« offue'r thill thenn gierdv for 

"flotz Abbildgaard, HMlcfke forne beggr 

"Eyendome vdj Lengdenn och bredenn som 

"the nu begrebenn och forefundenn er, for« 

"ne Oluff Nielssenn, och Hans Arssuinge mue 

"haffue nyde bruge och beholde quit och ftij 

"udenn Affgift for arffuelig Eyendom, Tl>ii 

"forbiube wij alle ehno the helft ere, eller 

"were künde, ferdelis wore fogider Embiß-

"mend och alle andre forne Oluff Nielssenn 

"och Hans arssuinge, her imod paa forne 

'haffue, och Iord Toldelund, eller nogen lht< 
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"res rente och rette tilleggelft efftherson» for- • 

«et siaaer, at hindre eller wdj nogen »naade 

"sorfang at g»ore, wnder wor hyllist.och 

"naade, Giffuet paa Wort siott Nyborg 

thenn fiij Dag Decembris aar rd. Mdlriiij. 

" Vnder wort Signet". 

I de haaudffrevne Annotationer til Mo-
numenta Otthoniensia anmarles 0M Ole Ba-

ger, at kan Fyrstegunst, en hadret Post i 

State«, Rigdom og Velsiand, og en anseet 

Assom fortjene at kaldes Lykke i Verden, saa 

var Ole Bager en lykkelig Mand. Han stod 

i sardeles megen Pndest hosKongFriderik I I ; 

han var forsi Raadmand i Odense og siden 

forestod han al LandetsHandel*); Hans siore 

*) 3 Or ig inalen: " R e g i o n i m commerciorum 
" collegio tarn extra qvam intus regnum flo-
" resccen t i praefectus". Hoad Embedet 
»genilig hed, har jeg endnu iküe fundet. 
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Formue er endnu i Folkemunde, og nasien 

alle de smukkeste Gaarde i Byen har han la

det dygge *). I Hans 3° Aars ZEgtestab blev 

han Fader til 12 Born, hvoraf den aldsie, 

navnlig Niels, blev Raadmand i Odense **); 

' ) Zermed Fun jaevnf^ces hoad der bereites i 
dans t e A t l a s VI Tome S . 609: "Odense 
."Vy st:,l fordnm have havl Myntrettighed, 
" foin gamle Mynter endnu udvise. En. 
!<;iai>rnig Ole Vager, bygde mange siore 
"Gaarde der i Vyen, og- fit Tilladelse at 

pi*ge en liden Kobbermynt, at han decmed 
«kund« letale sine Folk, men maatte siden 
" indl»se faniine". 

, . , Denne ?ciel« Vager havde en Datier Karen, 
' som blev gift med en Iohan Vorchensen (paa 

latin Johannes Larchardi). Ved ham blev 
hun Moder til cn S»n som «ev niecit op 
efter sin Moders Faderfader. og er den Mag. 
Oluf Lager, Professor Theologie i Land, fra 
hvcm den i vorTi» faa bervmte oiuBfFiMige 
,g formueude Mand Friderich Vagger tit 
Iulstoo nedstammede. 
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en yngere, som heb Claus, bleb Borgemesier 

i Kjoge, og var en t sin Tid »neget agtet 

Mand*); en tredie Soy, Jens Bager, 

dode » sine unge Aar i Hamborg * * ) ; 

den fjerde, navnlig Ole Bager, havde 

rejst udenlands og blev Magister, dode 

1616 og ligger begraven i Sancle«Knuds 

Kirke; den ftmte, ved Navn Eric, dode for 

Faderen; Hans og Anders bofatte sig i Ber« 

gen. En Datier, som hed Lisebet, var gift 

*) & Clau« Vager var en Elster »f L«r»o,n 
pg Jmie Foll. vifer Virkerod ved at eitere 
Bertjlli Canuti Aqvilonii Epistolarum ttlet-
tarum Centuria auspicalis epist. igI, og Cen-
turia tertia epist. i§, 

'*) Han blev bearavet { <Zt. Iaeob« Kirke i 
Hamborg. Paa Hans Ligsten overfatle man 
han-, Tiavn paa tydst. kaldende Harn J a . 
n u s Vecher . og Hans Fader Ad o l p h u « 
Vecher. 
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med Richard Knudsen, Raadmand i Odense, 

og dode 1638. 

Af de Bagerste Familiemonumenter, fom 

ved Graabrodre Kirkes Odelaggelfe formo« 

dentlig reent vilde have gaaet under, hvis de 

ikke ved en Ioerfens pristlige Omhu vare 

bleone reddede, ere folgende to de vigtigste. 

Forst dette Gravmale: 

O lu fVager iÖthenfelod lagge denne 
Seen, 

$ h ! han agter here at h.vile fine Ben, 
Og hani' kj<rre 5)ulrru og Bor» d e r t i l , 
Om den gode Gud det faa have v i l . 

Anno 1602 d. 21 Gept. kaldede 

Gu> sal. Oluf Bager. 
Anno 1532 d. iQ Dag Oc.tobris 

kallede Gud falige Eri< Oluffsen. 
H 



los 

Her l igger begraven a r t i g og 

gud f ryg t i g Qv inde M a r g r e t e O l u f 

Bagers fom dode Anno 1 5 9 1 den 

4de Dag F e b r u a r i , G u d fo r lene 

hende og os en g lade l i g Opstan« 

delse og det evige Liv. Amen. 

Dernast et fiort Malerie, som forestiller 

Oluf Bager med alle Hans 12 Born, og til« 

lige den »)dersie Dag i en Maneer, fom, efter 

Hr. Hanks Dom, ikke er faa ganste og aldeles 

«lig Michel Angelos «)dersie Dag. Nedenun-

der lafts: 

Jeg Oluf Bager og'min Hustru Mar« 

# : .'%" •.. grete 
V V^.have ladet denne Tavle opf i l t te, 
'' All,e^r°mme dermed at lcrre, 

Hvad Vel^jeri i inger og stör Wr« 
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Gub af sin Naade os betede 
Med L ivs N o d t ? r f t , P e n n e r , Hel< 

b r e d e. 

Og med l i v e F r u J t »ore t o l v Be rn 

kj<rre, 
Som her med os a fma le t ere» 
F o l dine Gave r , Gud Fader bold» 
Skee big Lov og T a t tus ind fo ld . 
D i l he l l i ge N a v n os og vor Nceste 
D i n e Gaver lad os beuge t i l Beste! 
Her faa a t leve os a l le g i v , 
A t v i maa faae det evige L,v. . 

1576. 

Ovenover Maleriet staaer den famme Un« 

derretning om Oluf Bagers Dodsaar, 1602, 

og Hans Husirues, 1581, som er indgravet i 

ligstenen, og n»)lig blev anfort. /f^S\srf' 
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